
 

 

आरुणिकोपणिषद ्  

 

मळू ससं्कृत सणंिता, मराठी अिवुाद, आवश्यक टीपासंि 

 

 

 

सपंादक व अिवुादक 

 

डॉ. िीलशे जोशी 

M.A. Sanskrit, NET, SET, Ph.D. व्याकरिशास्त्री 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

आरुणिकोपणिषद ्  

 

मळू ससं्कृत सणंिता, मराठी अिवुाद, आवश्यक टीपासंि 

 

 

 

 

सपंादक व अिवुादक 

 

डॉ. िीलशे जोशी 

M.A. Sanskrit, NET, SET, Ph.D. व्याकरिशास्त्री 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रथमावतृ्ती :  जलु ै२०१६ 



eBook Publication Pvt. Ltd.® 

 

आरुणिकोपणिषद ् 

मळू ससं्कृत सणंिता, मराठी अिवुाद, आवश्यक टीपासंि 

 

सपंादक व अिवुादक : डॉ. िीलशे जोशी,  

                             वररष्ठ भाषाशास्त्रज्ञ, IIT मुबंई,  

                              पवई, मिाराष्ट्र ४०००७६   

 

प्रथमावतृ्ती :  गरुु पौर्ििमा, १९ जलु ै२०१६  

 
प्रकाशक: 

eBook Publication Pvt. Ltd.® 

4/47, उदय को. िौ. सोसायटी, 

आरे रोड, गोरेगाव पणिम, 

मुंबई, मिाराष्ट्र, भारत, ४०००६२ 

Telephone: +91 7038164022 

Email: publicationebook@gmail.com 

Website: https://archive.org/details/@ebook_publcation 
 

 

© सवािणिकार सपंादकाकंड ेसरुणित आिते. 

 

 

 

mailto:publicationebook@gmail.com
https://archive.org/details/@ebook_publcation


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eBook Terms & Conditions 

 

1. This eBook* may be 
 

a. Distributed without modification or sale. 

b. Copied for personal and educational use. 

c. Printed for personal and educational use. 

 

2. This eBook* may NOT be 
 

a. Sold individually or as part of package. 

                     b. Modified in any way. 

                     c. Reversed-engineered. 

 

 

This eBook* and all its content including images are  

Copyright © 2016 Dr. Nilesh Joshi- All rights reserved. 

 

*eBook refers to this PDF and any of its content including pages and images in either electronic or printed form. 

 



 

 



 

सपंादकीय 

 

॥ मङ्गलाचरिम ्॥ 

आरुणिकोपणिषद्वदे्यपदतत्त्वस्वरूपकम ्। 

पारमशै्वयिणवभव ंरामचन्द्रपद ंभज े॥ 

आरुणिकोपणिषदाद्वारे जािण्यास योग्य, पदतत्त्व स्वरूप, पारमैश्वयािच्या वैभवािे संपन्न 

रामचंरपदाचे मी सेवि, भजि करतो. 

ि ेउपणिषद पाच खंडात णवभागल ेअसूि अरुिपतु्र आरुिी व ब्रह्मदवे यांच्यातील संवाद 

आि.े आरुिी यांिी ब्रह्मदवेांिा अणखल कमित्यागाचा मागि णवचारला आि.े तेव्िा ब्रह्मदवे सांगतात 

की, पुत्र, भाऊबंद अगदी ब्रह्मांडाचािी त्याग करावा. णतन्द्िी आश्रमी व्यक्तींिी अणििोत्राचे अिी 

िारि करूि यज्ञोपवीत, कुश, दडं व लोकांचा त्याग करूि औषिाप्रमािे अन्न ग्रिि करूि णतन्द्िी 

संधयांच्या पूवी स्नाि करूि परमात््याचे अिुष्ठाि करावे. येथ ेयज्ञोपवीत त्यागण्याचा णविी स्पष्ट 

केला आि.े ब्रह्मचारीपूविक राितािा कमंडलू ग्रिि, काम, क्रोि इत्यादींचा त्याग करण्यास सांगूि 

णिवासाचे णियम स्पष्ट केले आिते. थोडक्यात णिवाििाचे शास्त्रणियम सांणगतले आिते. 

eBook Publication Pvt. Ltd.®
  या पुस्तकाचे प्रकाशि करण्याचे मान्द्य केल ेत्याबद्दल 

मी त्यांचा णवशेष आभारी आि.े वाचकांिा ि ेछोटेखािी अप्रणसद्ध  उपणिषद आवडले, अशी आशा 

व्यक्त करतो. बाकी यशापयशबद्दलच्या अवघ्या आशा श्रीरामापिि !!  

डॉ.िीलशे जोशी  

गरुु पौर्ििमा, १९ जलु ै२०१६ 
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आरुणिकोपणिषत ्

-------------------------------------------------------------------- 

॥ मङ्गलाचरिम ्॥ 

आरुणिकोपणिषद्वदे्यपदतत्त्वस्वरूपकम ्। 

पारमशै्वर्यणवभव ंरामचन्द्रपद ंभज े॥ 

आरुणिकोपणिषदाद्वारे जािण्र्ास र्ोग्र्, पदतत्त्व स्वरूप, पारमैश्वर्ायच्र्ा वैभवािे संपन्न 

रामचंरपदाचे मी सेवि, भजि करतो. 

॥ शाणन्द्तपाठः ॥ 

ॐ आप्र्ार्न्द्त ुमामाङ्गाणि वाक्प्रािश्चक्ःु श्रोत्रमथो बलणमणन्द्रर्ाणि च ॥ सवायणि सवं 

ब्रह्मोपणिषद ंमाह ंब्रह्म णिराकुर्ा ंमा मा ब्रह्म णिराकरोदणिराकरिमस््वणिराकरि ंमसे्त ु

तदा्मणि णिरत ेर् उपणिष्स ुधमायस्त ेमणर् सन्द्त ुत ेमणर् सन्द्त ु॥ 

ह ेपरब्रह्म, परमा्मा ! माझी अंगे, वािी, राि, डोळे, काि, सगळी इंद्ररर्े आणि शक्ती पररपुष्ट 

होवोत. उपणिषदांमध्र्े रणतपादि केलेल ेसवयस्वरूप ब्रह्माचा मी अस्वीकार करू िर्े आणि ्र्ा 

ब्रह्मािे माझा कधीही परर्र्ाग करू िर्.े ्र्ाचे माझ्र्ाशी अतूट संबंध राहोत. माझ्र्ाशी अतूट 

संबंध राहोत. उपणिषदामंध्र्े रणतपादि केलेला धमय जो परमा््र्ामध्र्े णिरत असतो, तो 

माझ्र्ामध्र्े णिरंतर राहोत, तो माझ्र्ामध्र्े णिरंतर राहोत. 

ॐ शाणन्द्तः शाणन्द्तः शाणन्द्तः ॥ 

=== 

॥ रथमः खण्डः ॥ 

ॐ आरुणिः रजापतलेोकं जगाम । त ंग्वोवाच । केि भगवन्द्कमायण्र्शषेतो णवसजृामीणत 

। त ं होवाच रजापणतस्तव पतु्रान्द्रातनॄ्द्बन्द्ध्वादीणछिखा ं र्ज्ञोपवीत ं र्ाग ं सतू्र ं स्वाध्र्ार् ं च 

भलूोकभवुलोकस्वलोकमहलोकजिोलोकतपोलोकस्र्लोकं 

चातलतलातलणवतलसतुलरसातलमहातलपातालं ब्रह्माण्ड ं च णवसजृते ् । दण्डमाच्िादि ं चवै 

कौपीि ंच पररग्रहते ्। शषे ंणवसजृदे्रदणत ॥ १ ॥ 
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अरुि पुत्र आरुिी ब्रह्मलोकात जाऊि ब्रह्मदवेास ्हिाल,े “ ह े भगवि् ! मी कस े बरे 

सगळ्र्ा कमांचा ्र्ाग करू शकेि ?” 

ब्रह्मदवे ्हिाले, “पुत्र, भाऊबंद इ्र्ादी, णशखा, र्ज्ञोपवीत, र्ज्ञ, स्वाध्र्ार्, भलूोक, 

भुवलोक, स्वलोक, महलोक, जिलोक, तपोलोक, स्र्लोक, तसेच अतल, पातळ, णवतल, सुतल, 

रसातल, तलातल, महातल अशा रकारे संपूिय ब्रह्मांडाचा ्र्ाग करावा. केवळ दडं, पांघरण्र्ास 

वस्त्र, लंगोटी घारि करावी. बाकी सगळ्र्ाचा ्र्ाग करावा.”(१) 

॥ णद्वतीर्ः खण्डः ॥ 

गहृस्थो ब्रह्मचारी वा वािरस्थो वा उपवीत ंभमूावप्स ुवा णवसजृते ्। अलौद्रककाग्नीिदुराग्नौ 

समारोपर्ते ्। गार्त्रीं च स्ववाचाग्नौ समारोपर्ते ्। कुटीचरो ब्रह्मचारी कुटु्ब ंणवसजृते ् । पात्र ं

णवसजृेत ् । पणवत्र ं णवसजृते ् । दण्डााँल्लोकाशं्च णवसजृदे्रदणत होवाच । अत उध्वयममन्द्त्रवदाचरेत ् । 

ऊध्वयगमि ं णवसजृते ् । औषधवदशिमाचरेत ् । णत्रसन्द्ध्र्ादौ स्नािमाचरेत ् । सनन्द्ध ं

समाधावा्मन्द्र्ाचरेत ्। सवषे ुवदेषे्वारण्र्कमावतयर्ेदपुणिषदमावतयर्ेदपुणिषदमावतयर्ेद्रदणत ॥ २ 

॥ 

गृहस्थाश्रमी असो वा ब्रह्मचारी असो वा वािरस्थाश्रमी असो, ्र्ािे लौद्रकक अग्नीला 

(्हिजे अणग्नहोत्राचे तीि अग्नी) जठरामध्र् ेलीि करावे आणि गार्त्रीस वािीरूपी अग्नीमध्र् े

स्थापि करावे. र्ज्ञोपवीत जणमिीवर ककंवा पाण्र्ात सोडूि द्याव.े कुटीत राहिाऱ्र्ा ब्रह्मचारी 

मािसािे कुटंुबास सोडूि द्यावे, पात्राचा ्र्ाग करावा, कुश ्र्ागावे. दडं आणि लोकांचा ्र्ाग 

करावा, असे ब्रह्मदवे ्हिाले.” 

र्ािंतर मंत्रहीिारमािे आचरि करावे. ऊध्वयलोकात जाण्र्ाची इच्िा करू िर्े. 

औषधारमािे (स्वाद्रदष्टपिाचा णवचार ि करता आरोग्र्ासाठी ) अन्न ग्रहि करावे. णतन्द्ही 

संध्र्ांच्र्ा पूवी स्नाि करावे. संध्र्ाकाळी समाधीत णस्थर होऊि परमा््र्ाचे अिुष्ठाि करावे. सवय 

वेदांमध्र्े आरण्र्क गं्रथाचें पठि करावे, उपणिषदांचे पठि करावे, उपणिषदांचे पठि करावे.”(२) 

॥ ततृीर्ः खण्डः ॥ 

खल्वह ंब्रह्मसतू्र ंसचूिा्सतू्र ंब्रह्मसतू्रमहमवे णवद्वांणस्त्रवृ् सतू्र ं्र्जणेद्वद्वान्द्र् एव ंवदे सनं्द्र्स्त ं

मर्ा सनं्द्र्स्त ं मर्ा सनं्द्र्स्त ं मर्णेत णत्ररुक्प््वाभर् ं सवयभतूभे्र्ो मत्तः सव ं रवतयत े । सखा मा 

गोपार्ोजः सखार्ोऽसीन्द्रस्र् वज्रोऽणस वात्रयघ्नः शमय म ेभव र््पाप ंतणन्नवारर्ेणत । अििे मन्द्त्रिे 

कृत ं विैव ं दण्ड ं कौपीि ं पररग्रहदेौषधवदशिमाचरेदौषधवदशि ं राश्नीर्ाद्यथालाभमश्नीर्ात ् । 

ब्रह्मचर्यमनहसंा ंचापररग्रह ंच स्र् ंच र्त्निे ह ेरक्त३े ह ेरक्तो३ ह ेरक्त इणत ॥ ३ ॥ 
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खरोखर ब्रह्माला सूणचत करिारे सतू्र ‘ब्रह्म सूत्र मीच आह’े असे समजूि र्ज्ञोपवीताचा 

्र्ाग करावा. आहा रकारे समजिारा णवद्वाि सनं्द्र्स्त ंमर्ा सनं्द्र्स्त ंमर्ा सनं्द्र्स्त ंमर्णेत (मी 

संन्द्र्ास घेतला, मी संन्द्र्ास घेतला, मी संन्द्र्ास घतेला ) अस ेतीि वेळा ्हिूि 

अभर् ंसवयभतूभे्र्ो मत्तः सव ंरवतयत े। 

सखा मा गोपार्ोजः सखार्ोऽसीन्द्रस्र् वज्रोऽणस 

वात्रयघ्नः शमय म ेभव र््पाप ंतणन्नवारर्णेत । 

(सवय राण्र्ांपासूि अभर् णमळावे. कुिालाही माझ्र्ापासूि भर् असू िर्;े कारि माझ्र्ापासूि 

सगळे णवश्व रवर्तयत होते. ह ेदडं ! तू माझा णमत्र आहसे, तू माझ्र्ा ओजाची रक्ा कर. तू माझा 

णमत्र आहसे, वतृ्रासुरास मारिारे इंराचे वज्र आहसे. ह ेवज्र ! मला सखु द.े जे माझे पाप असले, 

्र्ाचे णिवारि कर.) 

वरील मंत्रािे अणभमंणत्रत वेताचा दडं आणि लंगोटी धारि करावी; औषधारमािे भोजि करावे. 

औषधारमािे भोजि करावे. 

ब्रह्मचर्य, अनहसंा, अपररग्रह, व स्र् र्ांचे रर्त्नपूवयक रक्ि करावे, रक्ि करावे, रक्ि करावे.” 

(३) 

॥ चतथुयः खण्डः ॥ 

अथातः परमहसंपररव्राजकािामासिशर्िाद्रदकं भमूौ ब्रह्मचाररिा ंमृ् पात्र ंवाऽला्बपुात्र ं

दारुपात्र ं वा । कामक्रोधहषयरोषलोभमोहद्भदपचे्िासरू्ामम्वाहङ्कारादीिणप परर्र्जेत ् । 

वषायस ुध्रवुशीलोऽष्टौ मासािकेाकी र्णतश्चरेत ्द्वाववे वा चरेद्द्वाववे वा चरेद्रदणत ॥ ४ ॥ 

आता र्ािंतर परमहसं पररव्राजकांसाठी जणमिीवरच आसि आणि शर्ि इ्र्ादींचे, 

ब्रह्मचर्यपूवयक राहण्र्ाचे तसेच मातीचे पात्र, दधूभोपळा अथवा लाकडाचा कमंडल ू ग्रहिाचे 

णवधाि केले जात आह.े 

संन्द्र्ाश्र्ािे काम, क्रोध, हषय, रोष, लोभ, मोह, दभं, दपय, असूर्ा, मम्व, अहकंार 

इ्र्ादींचाही ्र्ाग करावा. वषाय ऋतूमध्र्े एका रठकािी णस्थर रहाव.े उवयररत आठ मणहिे 

एकट्यािे वावरावे अथवा एक वा दोघांबरोबर द्रिरावे, दोघांिी द्रिरावे, दोघांिी द्रिरावे.” (४) 

॥ पञ्चमः खण्डः ॥ 
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स खल्ववे ंर्ो णवद्वान्द्सोपिर्िादधू्वयमतेाणि राग्वा ् र्जते ्। णपतरं पतु्रमग्न्द्र्पुवीत ंकमय कलत्र ं

चान्द्र्दपीह । र्तर्ो णभक्ाथ ं ग्राम ं रणवशणन्द्त पाणिपात्रमदुरपात्र ं वा । ॐ णह ॐ णह ॐ 

ही्र्ेतदपुणिषद ंणवन्द्र्सते ्। खल्वतेदपुणिषद ंणवद्वान्द्र्म ्एव ंवदे पालाश ंबलै्वमाश्व्थमौदु् बरं दण्ड ं

मौञ्जीं मखेला ंर्ज्ञोपवीत ंच ्र्क्प््वा शरूो र् एव ंवदे । तणद्वष्िोः परम ंपद ंसदा पश्र्णन्द्त सरूर्ः । 

द्रदवीव चक्रुाततम ्। तणद्वरासो णवपन्द्र्वो जागवृासंः सणमन्द्धत े। णवष्िोर्य् परम ंपदणमणत । एव ं

णिवायिािशुासि ंवदेािशुासि ंवदेािशुासिम ्इ्र्पुणिषद ्॥ ५ ॥ 

खरोखर अस ेजाििारा जो णवद्वाि (संन्द्र्ासी होऊ इणच्ितो) ्र्ािे उपिर्िािंतर ककंवा 

पूवी वर सांणगतल्र्ा णवधीपूवयक आपल ेआई-वडील, पतु्र, अग्नी, र्ज्ञोपवीत, कमय, पत्नी आणि जे 

काही आह े्र्ा सवांचा ्र्ाग करावा. संन्द्र्ाशािे हातांचेच पात्र बिवाव ेककंवा उदरासच पात्र 

बिवूि णभक्सेाठी गावात रवेश करावा. ् र्ावेळी ॐ णह ॐ णह ॐ णह र्ा उपणिषद मंत्राचे उच्चारि 

करावे. 

खरोखर जो ह ेउपणिषद जाितो, तो णवद्वाि आह.े पळस, बले, औदुबंर र्ांचा दडं, मंुज 

विस्पतीची मेखला, र्ज्ञोपवीत र्ांचा ्र्ाग करूि जो अस ेजाितो, तो शूरवीर आह.े 

जे आकाशात तेजोमर् सरू्यमंडलारमािे परम आकाशात रकाशमाि णवष्िूचें परमश्रेष्ठ धाम 

आह,े ते णवद्वाि उपासक िेहमी पाहतात. साधिेत सदवै जागृत राहिारे, णिष्काम उपासक ्र्ा 

परमधामास अणधकच उद्दीप्त करतात, तेच णवष्िूंचे परमधाम समजल ेजाते. (अथायत णिष्काम 

उपासक णवष्िूचं्र्ा परमधामास राप्त होतात) हचे णिवायिाचे शास्त्रणिर्म आहते, हचे 

वेदशास्त्रणिर्म आहते आहते.” (५) 

॥ शाणन्द्तपाठः ॥ 

ॐ आप्र्ार्न्द्त ुमामाङ्गाणि वाक्प्रािश्चक्ःु श्रोत्रमथो बलणमणन्द्रर्ाणि च ॥ सवायणि सवं 

ब्रह्मोपणिषद ंमाह ंब्रह्म णिराकुर्ा ंमा मा ब्रह्म णिराकरोदणिराकरिमस््वणिराकरि ंमसे्तु 

तदा्मणि णिरत ेर् उपणिष्स ुधमायस्त ेमणर् सन्द्त ुत ेमणर् सन्द्त ु॥ 

ॐ शाणन्द्तः शाणन्द्तः शाणन्द्तः ॥ 

==================================================== 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

आरुणिकोपणिषद ्

 

ह े उपणिषद पाच खंडात णिभागले असूि अरुिपुत्र आरुिी ि ब्रह्मदिे 

यांच्यातील संिाद आह.े आरुिी यांिी ब्रह्मदिेांिा अणखल कर्मत्यागाचा र्ागम 

णिचारला आह.े तेव्हा ब्रह्मदिे सांगतात की, पुत्र, भाऊबंद अगदी ब्रह्मांडाचाही त्याग 

करािा. णतन्ही आश्रर्ी व्यक्तींिी अणिहोत्राचे अिी धारि करूि यज्ञोपिीत, कुश, दडं 

ि लोकांचा त्याग करूि औषधाप्रर्ािे अन्न ग्रहि करूि णतन्ही संधयांच्या पूिी स्नाि 

करूि परर्ात््याचे अिुष्ठाि करािे.  

येथे यज्ञोपिीत त्यागण्याचा णिधी स्पष्ट केला आह.े ब्रह्मचारीपूिमक राहतािा 

कर्ंडलू ग्रहि, कार्, क्रोध इत्यादींचा त्याग करण्यास सांगूि णििासाचे णियर् स्पष्ट 

केले आहते.  

थोडक्यात णििामिाचे शास्त्रणियर् सांणगतले आहते.  

डॉ. िीलशे जोशी 

गुरु पौर्िमर्ा, १९ जलु ै२०१६  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


